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الميزات
 ELD-1 مراقبة خط مكبر الصوت وتعويض الضوضاء المحيطة المدعوم باستخدام أجهزة  •

ANC-1و

معالجة اإلشارة القابلة للتكوين مع البرنامج متضمنة التحكم في مستوى الصوت وعوامل   •
التصفية والضاغط/التحديد والتأخير وتوازن السماعة ومستوى اإلخراج

صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الديناميكي للحزم المتوفرة من خالل كابل   •
Ethernet

منافذ CobraNet ثنائية لإلضافة  •

مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة  •

منافذ Ethernet ثنائية لإلضافة  •

حالة مصباح LED وبيان الخطأ  • 
 - خطأ الهيكل والنشاط والحالة

Ethernet ( PoE) الطاقة عبر - 
 - طاقة مساعدة

- في مكبر صوت قناة اإلخراج والنشاط واإلشارة الموجودة

هيكل 1RU بحجم 19 بوصة  •

CobraNet مخرج صوت  •

تجاوز فشل من قناة إلى قناة ومن جهاز إلى جهاز  •

وحدة التخزين المحلية لرسائل الطوارئ في ذاكرة غير متطايرة  •

أربعة مرحالت نشطة للنداء ومداخل التحكم ومخارج التحكم  •

IP30 متوافق مع  •

حاصل على عالمة CE، ومدرج بقائمة UL، ومتوافق مع حظر المواد الخطرة   •
(RoHS)

خاضع لضمان Biamp Systems لمدة 5 سنوات  •

 CobraNet® بمثابة جهاز ُمحّسن متصل بالشبكات لتوسيع إخراج الصوت، والذي يسمح للمستخدم بإضافة أربع قنوات إخراج على مستوى الخط و VO-4e ُيعد
إلى نظام Vocia. يمكن تكوين VO-4e لتجاوز فشل قناة إلى قناة أو جهاز إلى جهاز ويستخدم معالجة شاملة لإلشارات الرقمية ثابتة السلسلة خالل الجهاز، بما في 

ذلك التحكم في مستوى الصوت والتخفي والتوازن والضاغط/المحدد والتحول عبر مكبرات الصوت والتأخير واإلخراج مرة أخرى. يتم تخزين رسائل الطوارئ ألنظمة 
سالمة الحياة في ذاكرة غير متطايرة. تتيح موصالت RJ45 الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز االتصال المتكرر لمعالجة بيانات التحكم والصوت والطاقة عبر كابل 
إيثرنت. باإلضافة إلى هذا، يشتمل VO-4e أيًضا على مداخل مزدوجة لقبول التيار الكهربي من مصدر إمداد طاقة إضافي. يتيح مرحل االستدعاء لكل قناة إمكانية غلق 

االتصال عندما يكون االستدعاء نشًطا على قناة مرتبطة.

المواصفات الهندسية والمعمارية
يجب أن يكون جهاز خرج الصوت مصمًما بصورة خاصة لالستخدام مع أنظمة Biamp® Vocia. وسوف يدعم وصالت الصوت والمراقبة لمضخمات الصوت الخاصة بالجهات 

الخارجية. كما سوف يدعم استخدام أجهزة تعويض الضوضاء المحيطة Vocia ANC-1 وأجهزة نهاية الخط ELD-1 للتحكم األوتوماتيكي في المستوى ومراقبة اإلشراف على خط 
مكبر الصوت. وسيدعم مخرجات CobraNet إلى مضخمات صوت الجهات الخارجية المدعومة التي تمكن تقنية CobraNet و/أو معالجات اإلشارات الصوتية/الرقمية مثل 

Biamp AudiaFLEX وTesira. سيدعم جهاز خرج الصوت وصالت إدخال المرحل لإلشراف على مضخمات صوت الجهات الخارجية أو مكبرات الصوت الكهربائية. 
وسيكون حاصالً على عالمة CE، ومدرًجا ضمن قائمة UL ومتوافًقا مع توجيه حظر المواد الخطرة (RoHS). وتبلغ مدة الضمان خمس سنوات. 

.Vocia VO-4e سيكون جهاز اإلخراج هو

ورقة بيانات
)VO-4e(  VOCIA® جهاز اإلخراج المحسن 4 من
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لوحة VOCIA OUTPUT 4e الخلفية

VOCIA OUTPUT 4e مواصفات

5.625 ميجابايت  ذاكرة الرسائل: 

20 بت، 48 كيلو هرتز، 1/3-5 ملي ثانية (ثابت) الصوت عبر الشبكة: 

كبل RJ45 مزدوج مع كبل Ethernet محمي   اتصاالت الشبكة: 
(CAT7 أو CAT6 أو CAT5e أو CAT5)  

10- ديسبل، 0 ديسبل، 4+ ديسبل (قابل للتحديد) مستوى الخرج االسمي: 
22+ وحدة ديسبل الحد األقصى لمستوى الخرج: 
2 كيلو أوم أقصى حمل للخرج: 
100< ديسيبل النطاق الديناميكي: 
20 هرتز20- كيلو هرتز 1 -/+ ديسبل استجابة التردد: 
 <0.05% THD + الضوضاء )250 هرتز– 10 كيلو هرتز(: 

الطاقة:
IEEE 802.3af الفئة 3  الطاقة عبر اإليثرنت: 
IEEE 802.3at النوع 1 الفئة 3   
24 فولط تيار مباشر؛ تموج 100> ملي فولط   الفولطية االسمية اإلضافية: 
(الحد األقصى 15 واط)  

منافذ إدخال األعطال والتحكم: 
مالمسة الفولطية بحرية لألرض التأكيد: 
دائرة مفتوحة عدم التأكيد: 
100 كيلو أوم معاوقة اإلدخال: 
1 ملي أمبير الحد األقصى لتيار دائرة القصر: 

مرحالت استدعاء نشطة ومرحالت خرج التحكم:
 C فولطية فردية من الشكل  النوع:  
مالمس تحويل حر  
الحد األقصى لفولطية التشغيل:  125 فولط تيار متردد، 60 فولط تيار مباشر
37 فولط أمبير الحد األقصى لسعة التحويل:  
10 ميكرو أمبير 10 ملي فولط تيار مباشر الحد األدنى لحمل التشغيل:  

األبعاد اإلجمالية:
44.5 ملم االرتفاع:  
483 ملم العرض:  
254 ملم العمق:  
3 كجم الوزن: 

البيئة:
 نطاق درجة حرارة 

40 – 5- درجة مئوية التشغيل المحيطة: 
%95- 0 رطوبة نسبية بدون تكثف نسبة الرطوبة:  
MSL 0 - 3000 متر االرتفاع:  

التوافق:
الفقرة 15 “ب” من قانون وكالة االتصاالت الفيدرالية (الواليات المتحدة األمريكية)  
حاصل على عالمة CE (أوروبا)  
مدرج بقائمة UL وC-UL (الواليات المتحدة األمريكية وكندا)  
مؤشر االمتثال التنظيمي (RCM) (أستراليا)  
EAC (اتحاد الجمارك األوراسي)  
توجيه حظر المواد الخطرة (RoHS) (أوروبا)  
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